
Frank Gregory’s reis in Noordwest-

Australie, van Mei tot October 1861.

Hij was zeker bij uitnemendheid voor zulk eene onderneming be-

rekend, daar hij reeds in 1858 de streken van de Gascoyne-rivier

en hare bijvloeden onderzocht en daarbij zich als een geoefend en

ervaren reiziger door Australië’s wildernissen had doen kennen. De

uitkomsten van deze reis hadden er, niet weinig toe bijgedragen
,

dat

reeds in 1861
,

vooral ook door tusschenkomst van het Londensche geo-

graphisch genootschap, eene nieuwe expeditie kon worden uitgezonden,

waarvan de onkosten op ongeveer 4000 pond sterling of 48000

gulden werden geschat.

Nadat zij den 2 Mei met eene bark Champion-baai verlaten had-

Het jaar 1861 , hetwelk door de groote ondernemingen van BURKE

en STUART over het binnenland van Australië zooveel licht heeft doen

opgaan, heeft ook aan de noordwestkust van dat werelddeel een nieuw

gebied voor de wetenschap en den ondernemingsgeest van onzen tijd

geopend. Wij meenen den lezers van dit Tijdschrift geen ondienst te

doen, indien wij hun een kort verslag van deze belangrijke ont-

dekkingsreis mededeelen, gelijk wij vroeger aangaande de reizen van

STUART en BURKE hebben gedaan.

FRANK GREGORY, een jonger broeder van AUGUSTUS GREGORY
,

die

zich door zijne groote reizen in de jaren 1856 en 1858 een roemvolle

plaats onder de Australische landontdekkers had verworven, had zich

aangeboden om aan het hoofd van eene expeditie de tot hiertoe bijna

geheel onbekende oorden aan de noordwestkust te onderzoeken en

zoo, ware het mogelijk, door te dringen tot de streken aan de

Victoria-rivier, die in 1856 door zijnen broeder waren bezocht.
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den, landden zij den llden in Nickol-baai op ongeveer 21 è° zuider-

breedte aan dat gedeelte der kust, hetwelk onder den naam van De

Witsland bekend is. Hier werd de expeditie aan land gebragt en

de noodige voorbereiding tot de reis naar het binnenland gemaakt.

De eerste laak
,

die men zich voorstelde
,

was het land lusschen de

kust en de Lyons-rivier, die gregory in 1858 bezocht had, te onder-

zoeken en zoo de tegenwoordige expeditie aan de vroegere aan te

te sluiten. Dit gedeelte der reis werd gelukkig volbragt. Nadat zij
den 14 Mei het hoofdleger aan de Nickol-baai verlaten hadden, zagen

zij den 25 Junij het dal van de Lyons-rivier voor zich uitgebreid en

m het verschiet den berg Augustus, die zijn’ top verre boven alle

andere hoogten verheft. Op den terugweg trokken zij voor een

groot gedeelte door andere streken en bereikten den 19Julij helleger

aan de Nickol-baai.

Na eene rust van negen dagen, die vooral voor de paarden noodig

was tot herstelling hunner krachten, gingen zij weder op ontdekking

uit, en wel in eene oostelijke rigting. Verscheidene rivieren met

breede stroombeddingen, aan welke zij de namen van Sherlach, IJule,

Ütrelley, Shaw, Grey en Oakover gaven en die te zamen een zeer

aanzienlijk stroomgebied vormen
,

werden bezocht. Hier en daar was

het landschap aan de oevers der rivieren zeer bekoorlijk. Dit was

inzonderheid het geval aan de Oakover-rivier. Golvende vinkten,

i'ijk met
gras bewassen, breidden zich noodwaarts uit, terwijl de

oevers van een 200 yards breed stroombed van een gordel cajaput-
boomen omzoomd was, wier digt loof aan de reizigers, terwijl zij de

schilderachtige wendingen van de rivier volgden, de aangenaamste

verkwikking aanbood.

Ge afgematte toestand, waarin de paarden verkeerden, liet niet

*oe den togt verder oostwaarts uit te strekken. Vele paarden waren

geheel onbruikbaar geworden en moesten achtergelaten worden, zoo-

dat de helft van het reisgezelschap zonder paarden was. Tot bijna

oostelijkc lengte van Greenwich doorgedrongen, zag gregory

zich in do noodzakelijkheid den terugweg aan te nemen, ofschoon

hij uit zekere tcekenen meende te kunnen opmaken, dat zich op 40 tot

o0 mijlen afstand
eene groote rivier moest bevinden

,
die welligt een



FRANK GREGORy’s REIS IN NOORD WEST-AUSTRALIË
,90

aanzienlijk gedeelte van de wateren van Centraal-Australie opneemt

en zeewaarts voert.

Den 11 September werd do terugreis aangevangen, nu meer noor-

delijk langs de oevers van de Oakover- en Grey-rivier, en den 11

October bereikten zij weder bun opgeslagen leger aan de Nickol-

baai. In het geheel had men op dezen togt een weg afgelegd van

17(15 zeemijlen. Den 23 ging men onder zeil en den 9 November

kwam men behouden te Frementle aan.

AVij willen hier nog eenige opmerkingen over het algemeen karak-

ter
,

de voortbrengsels en de natuurlijke gesteldheid van de onderzochte

landstreken bijvoegen met de woorden uit het voorloopig berigt, door

frank gregory zelven in druk gegeven.

«Het gedeelte des lands, hetwelk wij in de gelegenheid waren te

onderzoeken, bestaat in cene opvolging van terrassen, die nagenoeg

tot 200 zeemijlen landwaarts in opstijgen en naar de kust meer of

min door vulkanische heuvels doorsneden worden. De eerste, aan de

zee gelegen gordel van 10 tot 40 mijlen breedte is eene bijna effeno

vlakte, tegen het zuiden langzaam opstijgend met eene verheffing

van 40 tot 100 voet; de bodem bestaat hier meestal uit ligt leem

of zware klei
,

al naar dat hij ontstaan is uit de verweering der

hier on daar aan de oppervlakte bloot liggende granietrotsen of der

vulkanische zwarte slakken , die op vele plaatsen in de vlakte ver-

spreid zijn. Uit dergelijke heuvelen bestaat ook het grootste gedeelte

der hoogere eilanden aan de kust, zooals kaap Lambert en het voor-

gebergte ,
dat de Nickol-baai aan de westzijde beschut. Dit gesteente

levert intusschen geen zoo vruchtbaren bodem, als men volgens zijn

oorsprong
zou kunnen verwachten; werkelijke lava namelijk is niet

voorhanden ; veel meer heeft de onderaardsche hitte slechts dé pri-

maire en tertiaire gesteenten der oppervlakte in glasachtige slakken

veranderd.

iVerder landwaarts in treft men op do naaste 50 tot 60 mijlen

een granietland, dat oorspronkelijk mot horizontale zandsteenen be-

dekt was en eene gemiddelde hoogte van ongeveer 1000 voet heeft.

Het loopt tegen het zuiden in effene vlakten met een goeden bodem

uit, het product van het daaraan grenzend hooger land, terwijl tegen
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den noordrand graniet en zandsteen groote veranderingen hebben

geleden door de inwerking van talrijke trap-aderen ,
welke de opper-

vlakte vrij wat verstoord en steenen hebben voortgebragt, die nu eens op

jaspis gelijken, dan in den hoogsten graad slakachtig zijn.

«Ongeveer op 22° zuiderbreedte komt men onder den meridiaan

van de Nickol-baai op eene andere, nog hoogere bodemverheffing,

die zich naar het zuidoosten uitstrekt en gemiddeld 2500 voet boven

de
zee ligt. In tegenstelling met het vorig terras heeft zij eene

zuidelijke afhelling van 500 tot 600 voet en bestaat uit horizontaal

liggende zandsteenen en conglomeraten, dio in evenredigheid weinig

verandering ondergaan hebben. Hare breedte bedraagt 8 tot 10

mijlen; haar zuidelijke rand wordt van oneffene dalen met zware,

leemachlige klei begrensd, die zuidwaarts van lieverlede tot aanzien-

lijke ruggen en heuvelen opstijgen. Sommige van deze heuvels heb-

ben eene hoogte van bijna 4000 voet, het hoogste punt is Mount

Bruce
op zuiderbreedte. Van daar daalt het land langzaam tot

aan de Ashburton-rivier, wier bed onder den meridiaan van Nickol-

baai
ongeveer 1600 voet boven de zee ligt, terwijl de naburige

hoogten niet boven de 2200 stijgen. Deze streken hebben derhalve

een gelijk niveau als het land aan de Gascoyne, de Lyons en de

boven-Murchison.

• Van bruikbare metalen kon ik geeno sporen ontdekken, behalve

van ijzer. Kwartsritfen doorsnijden hier en daar het land van het

noordoosten
naar het zuidwesten, maar nergens zag ik een teeken,

Waaruit men faiet waarschijnlijkheid tot do aanwezigheid van goud
hen besluiten

; het gesteente aan de boven-Murchison is in dit opzigt
veel gunstiger. Ook het bestaan van steenkool binnen de door ons

bereisde landstreken is niet.waarschijnlijk, behalve welligt naar den

kant van de oostelijkste door ons bereikte punten.

• Wat de havens aan de kust betreft, kan ik slechts van de Nickol-

baai
en de ankerplaats onder het Rosemery- cn andere naburige

eilanden spreken. De eerste wordt naar mijn oordeel alleen door

King-George-Sund overtroffen ; want de invaart is bij elke weersge-
steldheid zoowel van het noorden als noordwesten mogelijk en men

heelt reden
om aan te nemen

,
dat eene zekere doorvaart lusschen



FRANK GREGORY’s REIS IN NOORDWEST-AU8TRALTE,92

de Legendre- en Dolphin-eilanden naar de Mermaid-straat bestaat,

waar eene in alle jaargetijden voortreffelijke haven schijnt te zijn. De

peilingen, die bij ebbe naar de oostelijke en westelijke oevers der

Nickol-baai ten uitvoer werden gebragt, toonden eene voor schepen

van aanzienlijken tonnen-inhond genoegzame diepte aan binnen eene

kabelslengte van den oever; de grond is fijn zand en week slijk.

Veel ondieper is het water in den achtergrond der baai, waar rncn

twee mijlen van den oever slechts twee vademen water vindt. Riffen

komen in de baai alleen digt bij het land voor. Bij mijne verkenning

van het westelijk voorgebergte ontdekte ik, dut bet geheelc noordelijk

van Sloping Head gelegene deel van hetzelve een eiland is, door

een kanaal van h tot 1 mijl breedte afgescheiden. Ik gaf het

den naam van Dolphijn-eiland. Do getijen zijn tamelijk regel-

matig en bedragen gemiddeld 1G voet; de springvloed stijgt echter

21 voet; bij zulk eene gelegenheid is het geheele westelijke voorge-

bergte met de vele mijlen westwaarts zich uitstrckkendo hoogten

geheel van hot land afgesneden, terwijl, zich eene waterstraat van

de baai tot aan een tegenover Endcrby-eiland liggend punt vormt.

Deze omstandigheid ontneemt de anders schoone havens veel van hare

waarde; want men zou eenen 2 mijlen langen kunstweg moeten aan-

leggen om de beste landingsplaats, waar water gevonden wordt, met

het vaste land te verbinden.

»De gemiddelde afwijking van de magneetnaald is 1° oostelijk. In

de nabijheid van vulkanische heuvels vertoonde zich echter eene aan-

zienlijke plaatselijke attractie.

• Betrekkelijk het klimaat kan ik slechts zeggen, dat wij gedurende

ons vijf maanden lang verblijf aan do kust daarvan weinig te lijden

hadden. Het weder was meestal schoon, de hemel helder en slechts

tweemalen vielen er regenbuijen, een tegen het einde van Blei en

een in Junij. Uit de waarnemingen aan do Nickol-baai bleek, dat in

October de hoogste gemiddelde thermometerstand 92“ Fahr. en in

Augustus de laagste 54° bedroeg. Op een der heetste October-dagen

steeg dc thermometer in de zon tot 178° Fahr, en in Junij daalde hij

tegen zonsopgang tot 2° onder het vriespunt, De wind was de eerste

vier maanden bijna onafgebroken oost- en zuidoost; later bij afwis-
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seling zuidoost cn des namiddags noordwest of west. De regentijd

vangt met het begin van November aan cn duurt tot aan Maart.

«Onder do natuur-voortbrengselen noem ik vooreerst de parel-

mosselon. daar zij waarschijnlijk eene onmiddellijke beteekonis voor

den handel zullen verkrijgen. De manschap van de Dolphijn verza-

melde in zijne vrije uren een aanzienlijk getal, welker waarde mij op

tot G00 pond sterling werd aangegeven. Daaronder was ééne

parel van 25 pond waarde.

«Sandelhout van zeer sterken reuk werd in geringe hoeveelheid ge-

vonden en te verstrooid om als uitvoer-artikel van behing te worden.

Van inlandsche vruchten bemerkten wij de Adansonia, na verwant

met den Afrikaanschen apen-broodboom; zoete en water-meloenen,
eene wilde, smakelijke vijg en eene zeer aangename zoete pruim werden

*n menigte gevonden.

«De palmen aan de oevers van do Fortescue-rivier zijn tot 40 voet

hoog. Tabak wast hier niet zoo welig als aan de Lyons-rivier; echter

verzamelen, bereiden en kaauwen de inboorlingen ze, maar nooit

zagen wij zo rooken.

“1'h- blijft mij nu nog over mijn oordeel over de geschiktheid van

'mt land voor kolonisatie uit te spreken. Do geheele uitgestrektheid
Van bruikbaar weideland binnen het door ons bereisd gebied schat

°P niet minder dan 3 millioen akkers en daarvan zijn zeker 200,000
akkers voor bebouwing geschikt. Het grootste gedeelte van dit laatste

hgt aan de beide randen van de Hamersley-keten, aan de oevers van

de Grey-rivier en hare novenvloeden en aan de beneden-Sherlock,
Voor de wolproduktie acht men deze streek, omdat zij tusschen de

keerkringen ligt, in ’t algemeen ongeschikt; maar jk meen te mogen

opmerken, dat hare verheffing boven den zeespiegel waarschijnlijk
zulk eene verbastering der schapen tegenwerkt, als men gewoonlijk
m do keerkringslanden waarneemt. Men heeft toch ook in Queensland
schapen-kudden tot op dezelfde breedte , zonder dat do wolproducenten
'kui

over verbastering klagen. Wat den graanbouw betreft, is het

'vel waarschijnlijk, dat tarwe en gerst niet tot dezelfde volkomenheid

zouden
geraken, als op meer gematigde breedte, maar het lijdt geen

Vvijlel, dat het land genoeg graan zou kunnen voortbrengen om eene



FRANK GREGORY’S REIS IN NOORDWEST-ADSTRAI.IE, ENZ.94

talrijke bevolking te voeden. Het land schijnt voor den katoenbouvv

het meest geschikt te zijn. Na alles wat ik van de kuituur dezer plant

in Egypte gezien en in Engeland vernomen heb, ben ik overtuigd,

dat een zeer aanzienlijk gedeelte van het land aan de Grey- en Sher-

lock-rivier juist den geschikten bodem oplevert voor de productie van

dit kostbaar artikel.

«Daar het getal en karakter der inboorlingen eenigen invloed op do

eerste kolonisatie van eene streek kunnen uitoefenen
, spreek ik het

als mijne meening uit, dat deze lieden, als men ze vriendelijk be-

handelt
,

den kolonisten niet bijzonder lastig zullen vallen. Hun getal

is niet groot, zij schijnen zich door Europeërs gaarne te laten bezig

houden en zullen zonder twijfel spoedig even zoo bruikbaar zijn ,
als

in andere distrikten. Hunne ligchaamsgrootte gaat boven de gewone ;

sommigen meten 2 tot 3 duim boven de 6 voet.”

(Naar petehmann’s Mittheilungen über wichtige neue Erforschungen auf

dein Gesamrntgebiete der Geographie, 18(32, VIII, bl. 281 en v.).

R.


